GOOD FENCES MAKE GOOD NEIGHBOURS

Eigentijdse sierpoort
‘Chaplin ’
®

Kopal fabriceert naast klassieke sierpoorten ook eigentijdse ontwerpen. Zowel in een
landelijke omgeving als in een stadsomgeving komt deze CHAPLIN poort tot zijn recht.
Door haar strakke lijnen kan de CHAPLIN perfect gecombineerd worden met de hedendaagse nieuwe stijl van woningbouw.
De CHAPLIN is verkrijgbaar in diverse maten van 2,53 m tot 3,73 m breedte en van 1,50 m
tot 2,00 m hoogte (aan scharnierzijde).
Kwalitatieve anticorrosie beveiliging door warmbadverzinking en coating in diverse
Kopal kleuren maakt van deze poort een juweel.
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Feilloos te automatiseren

- De Chaplin draaipoort laat zich makkelijk automatiseren. De uitvoeringswijze
wordt hiervoor aangepast: de scharnieren worden door het kader gemonteerd
en in het midden worden kleine slagprofielen aangebracht om de poort in
gesloten toestand in één vlak te brengen.
- Wanneer u deze poort in plaats van tussen palen, tussen 2 gemetselde
consoles wil installeren, levert Kopal u aangepaste muurscharnieren, die
eenvoudig te bevestigen zijn. De kleur van uw Chaplin kiest u zelf uit de 6 standaardkleuren van Kopal of een kleur dat perfect past bij uw woning (zie foto).

Kw a l i t e i t

- De CHAPLIN is het sluitstuk voor uw tuin. Ze is beschikbaar in 4
standaardbreedtes en 3 standaardhoogtes (zie technische gegevens).
- Door het gebruik van vierkante stalen buizen is het kader bijzonder
robuust, wat jarenlang intensief gebruik mogelijk maakt.
- Een kunststof spuitgietstuk doet dienst als aanslagplaat, alsook receptie
voor de dag- en nachtsluiting van de slotkast.
- Om corrosie te vermijden worden alle onderdelen streng geselecteerd en
aan een test onderworpen.

Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’
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Slot
- Roestvrij slot LOCINOX
- Inclusief profielcilinder met 3 sleutels
- Grondgrendel

Kleuren
- Standaardkleuren Kopal :
RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennegroen)
RAL 7016 ( antracietgrijs)
RAL 7039 (kwartsgrijs)
RAL 9010 (reinwit)
RAL 9005b (diepzwart blinkend)
RAL 9005 (diepzwart mat)
Andere RAL-kleuren op aanvraag

Anticorrosiebehandeling
- Warmbad verzinkt NBN EN ISO 1461
- Elektrostatische poedercoating
met laagdikte min. 60µ

Nota:
Foto’s uit deze folder kunnen afwijken van
de standaarduitvoering.

Opbouw vleugel
- Buisprofiel 50/50/2
- Boog 40/40/2
- Spijlen diam. 22, 15 cm as op as
- Hoekvulling ruitgeperforeerde plaat

constructiewijzigingen voorbehouden
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